
Po določilih Zakona o društvih (Ur. list RS 60/95) so čebelarji, člani Čebelarskega društva Kočevje, na 
občnem zboru dne 11. januarja 1997, sprejeli sledeča 
 
 

PRAVILA 
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA KOČEVJE 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
Čebelarsko društvo Kočevje (v nadaljnjem besedilu društvo), je prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje čebelarjev. 
 

2. člen 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Kočevju, oziroma na naslovu vsakokratnega 
predsednika. 
  

3. člen 
 
Delo društva in njegovih organov je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva 
ali od njega pooblaščen upravnega odbora društva, ki društvo tudi predstavlja in zastopa pred javnostjo. 
Društvo o svojem delu obvešča javnost: 
- tako, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom in drugim zainteresiranim  
- tako, da so seje vseh organov društva javne, na katere se vabi tudi novinarje, druge zainteresirane 
osebe predstavnike sorodnih društev, organov in organizacij dela. 
 

4. člen 
 
Društvo ima svojo štampiljko. Taje okrogle oblike s premerom 30 milimetrov. Ob robu je napis 
"Čebelarsko društvo Kočevje " izpisano z velikimi tiskanimi črkami. V sredini kroga je grafični prikaz 
čebele. 
 

5. člen 
 
Društvo je včlanjeno v Čebelarsko zvezo Slovenije. Lahko pa se interesno združuje tudi v druge strokovne 
in znanstvene organizacije ter združenja doma in v tujini, vse v cilju izboljšanja čebelarske dejavnosti. 
 

6. člen 
 
Društvo podeljuje odlikovanja, pohvale in priznanja v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj. 
 
 

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 
 

7. člen  
 

Društvo ima naslednje namene in cilje: 
 
- na svojem območju organizira in združuje čebelarje; 
- skrbi za izobraževanje čebelarjev in čebelarskega podmladka, 
- deluje na oskrbi čebelarjev z zdravili za čebele, krmnim sladkorjem in drugimi čebelarskimi  
 potrebščinami; 
- spodbuja pridelavo in predelavo zdravih čebeljih pridelkov, 
- v sodelovanju z veterinarsko službo in navodilih le-te, skrbi za zdravstveno varstvo čebel; 



- za svoje področje sestavi in vodi pašni kataster in skrbi za pašni red; 
- organizira plemenilne postaje, opazovalno in obveščevalno službo o gozdnem medenju 
 
 ter prevoze čebel na pašo. V ta namen se povezuje z gozdarskimi in kmetijskimi organizacijami; 
- vodi evidenco o vseh čebelarstvih na svojem območju; 
- skupaj z zainteresiranimi organizacijami in posamezniki skrbi ter vzpodbuja varovanje in ohranjanje  
 čistega naravnega okolja, 
- s kmetijskimi, gozdarskimi, hortikulturnimi in ostalimi zainteresiranimi organizacijami, spodbuja  
 zanimanje za sejanje ter sajenje medovitih rastlin in dreves; 
- opravlja še druge naloge, pomembne za izboljšanje stanja v čebelarstvu. 
 
 

III. ČLANSTVO 
 
 

8. člen 
 
Član društva lahko postane vsakdo, ki je dopolnil 15 let starosti in se ukvarja s čebelarstvom ali je kako 
drugače v svojem življenju in delu povezan s čebelarsko dejavnostjo. 
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru, o tem podati 
osebno izjavo in se seznaniti s Pravili društva. Če s temi Pravili soglaša in se zaveže, da bo v skladu z 
njihovimi določili deloval, se ga vpiše v članstvo društva. 
V društvo se lahko včlani tudi mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let. Njegovo pristopno 
izjavo pa mora sopodpisati njegov zakonit zastopnik m ga do dopolnjenega 15. leta, tudi zastopa v 
organih društva. 
Član društva lahko postane tudi tuji državljan, če tako sklene najvišji organ društva in je to v interesu 
društva. 
V društvo se lahko včlanijo tudi čebelarji iz drugih, zlasti sosednjih občin, če nimajo pogojev za 
ustanovitev lastnega društva, ali iz katerih drugih, opravičenih razlogov ne morejo sodelovati v 
domačem društvu. 
 

9. člen 
 
Člani so: redni, izredni in častni. Redni člani so fizične osebe, ki izpolnjujejo katerega od pogojev, ki so 
navedeni v prejšnjem členu. 
 

10. člen 
 
Poleg rednih članov ima društvo lahko tudi izredne in častne člane. 
Izredni člani so lahko pravne osebe, katere imajo določene interese za razvoj čebelarstva, društvo 
materialno ali finančno podpirajo ali kako drugače z njim sodelujejo v njegovi dejavnosti. 
Izredni člani so lahko tudi fizične osebe, ki imajo čebele na območju tega društva, živijo pa v drugi občini: 
in so kot redni člani vključeni v tamkajšnjo čebelarsko društvo. Ali živijo na območju tega društva in imajo 
čebele stacionirane v drugi občini in so tudi redni član društva, ki deluje v drugi občini. 
 
Častni člani so tako fizične in pravne osebe, posebno zaslužne za uspešno delovanje društva, ali pri 
strokovnem izobraževanju članov društva, oziroma drugih uspehov na področju čebelarstva. 
 

11. člen 
 
V članstvo se sprejema praviloma na občnem zboru društva. Častne člane sprejema, oziroma razglasi 
njihov sprejem, občni zbor, kot najvišji organ društva, na predlog upravnega odbora. V času med 
občnima zboroma pa redne in izredne člane sprejema upravni odbor in o tem poroča na prvem 
prihodnjem občnem zboru. 
 
 
 
 
 



12. člen 
 
Vsi člani društva uresničujejo svoje pravice pod enakimi pogoji in v skladu z določili teh Pravil. 
 
Pravice in dolžnosti članov 
 

13. člen 
 
Pravice rednih članov so: 
 
- da volijo in so voljeni v organe društva 
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva 
- da sodelujejo pri oblikovanju in odločajo pri sprejemu letnih in dolgoročnih delovnih ter finančnih  
 načrtih društva; 
- da imajo vpogled v delo organov in poslovanje društva. 
 
Dolžnosti rednih članov so: 
 
- da spoštujejo določila teh Pravil ter druge akte in sklepe organov društva 
- da odgovorno sodelujejo pri vseh aktivnostih društva in s svojim delom prispevajo k 
 uresničevanju zastavljenih ciljev in nalog društva 
- da skrbijo za stalno samoizobraževanje in s svojim znanjem sodelujejo pri izobraževanju 
 drugih članov društva 
- da skrbijo za dobre in prijateljske odnose med vsemi člani 
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor društva 
- da redno in po svojih močeh sodelujejo v vseh dejavnostih, ki spadajo v delokrog društva. 
 

14. člen 
 

Pravice in dolžnosti izrednih članov so: 
 
- udeleževati se sestankov, predavanj in občnih zborov, 
- razpravljati in predlagati svoja stališča pri načrtovanju dela in razvoja čebelarstva na območju društva 
- redno plačujejo članarino, ki jo določi upravni odbor društva. 
 

15. člen 
 
Častni člani imajo pravice in dolžnosti iz prve in druge alineje prejšnjega člena in ne plačujejo članarine. 
 

16. člen 
 
Prenehanje članstva 
 
Članstvo preneha: 
 
- s prostovoljnim izstopom 
- s črtanjem iz članstva 
- z izključitvijo 
- s smrtjo 
- če društvo preneha z delom. 
 

17. člen 
Smatra se, da član prostovoljno izstopi iz društva, če o tem poda upravnemu odboru društva svojo pisno 
ali ustno izjavo. 
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta ne placa članarine v tekočem letu in se poleg tega ne udeležuje 
sej in sestankov, ki jih sklicujejo organi društva. 
 
 
 
 



18. člen 
 
Izključitev člana na prvi stopnji lahko izreče upravni odbor društva, kadar član grobo krši etična in 
moralna načela čebelarja, oziroma določila Pravil društva. 
 

19. člen 
 
Izključeni član se lahko pritoži na občni zbor društva (II. stopnja). Sklep občnega zbora je dokončen. 
 
  

IV. ORGANI DRUŠTVA 
 
 

20. člen 
 
Organi društva so: 
 
- občni zbor 
- upravni odbor 
- nadzorni odbor. 
 
Vse voljene dolžnosti v društvu (predsednik, člani upravnega odbora in nadzornega odbora), se izvoli za 
4-letno mandatno dobo. Po preteku te dobe, imajo vsi pravico ponovno kandidirati na isto ali druge 
dolžnosti v organih društva. 
 
OBČNI ZBOR 
 

21. člen     
 
Občni zbor je najvišji organ društva. Občni zbori društva so redni in izredni. 
Vsakoletni občni zbor društva se praviloma izvede v mesecu decembru tekočega leta, najpozneje pa do 
15. februarja naslednje leto. 
 

22. člen 
 
 
Občni zbor praviloma skliče upravni odbor, na predlog predsednika društva. Na občni zbor se vabi pisno 
vse člane društva, vsaj 8 dni pred zasedanjem. Na vabilu mora biti določen datum in kraj občnega zbora, 
predlog dnevnega reda in po potrebi tudi gradivo za razpravo. 
Občni zbor je javen, zato mu lahko prisostvujejo tudi drugi zainteresirani, ki lahko sodelujejo v razpravi, 
nimajo pa pravico glasovanja niti odločanja. 
  

23. člen 
  
Na občni zbor se praviloma vabijo tudi predstavniki upravnih in občinskih organov, predstavnik 
Čebelarske zveze, predstavniki sosednjih čebelarskih društev ter druge pravne in fizične osebe 
(veterinarske, kmetijske, gozdarske, za varstvo narave, predstavnike tiska in drugih sredstev javnega 
obveščanja). 
 

24. člen  
 
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica rednih članov. Če občni zbor ob določeni uri ni 
sklepčen, je pol ure pozneje drugi občni zbor, ki, razen o spremembah in sprejemu društvenih Pravil ter 
o prenehanju društva, sklepa polnopravno, če je prisotnih vsaj ena tretjina članov društva. Občni zbor 
sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. 
 
 
 
 



25. člen 
 
Občni zbor do izvolitve organov občnega zbora vodi predsednik upravnega odbora društva, nato pa 
delovno predsedstvo. 
Delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter tri člane verifikacijske komisije, 
predlaga zboru predsednik društva oziroma upravnega odbora. Zbor lahko z večino glasov potrdi ali 
spremeni podani predlog. 
Delovno predsedstvo predlaga dnevni red, ki ga je prav tako treba potrditi z dviganjem rok. Dnevni red 
se lahko spremeni ali dopolni na predlog večine članov zbora. 
Če je volilni občni zbor, se lahko zbor odloči ali bodo volitve javne ali tajne. V kolikor se zbor odloči z 
večino glasov za tajne volitve, je potrebno izvoliti še kandidacijsko komisijo in volilno komisijo. 
 

26. člen 
 
Kandidacijska komisija (trije člani), predlaga občnemu zboru v izvolitev imena kandidatov za predsednika 
društva, Člane upravnega in nadzornega odbora. Zbor lahko listo predlaganih dopolni z dodatnimi 
kandidati, če se s posameznimi kandidati ne strinja, lahko pa jo v celoti zavrne. 
Izvoljeni so tisti kandidati, ki imajo po zaporedju največ glasov. 
Verifikacijska komisija (trije člani), ugotovi sklepčnost in o tem poroča občnemu zboru, pred 
sprejemanjem sklepov in volitvami. 
 

27. člen 
 
Volilna komisija (trije člani), pripravi volilno gradivo in skrbi, da volitve potekajo nemoteno. Po končanih 
volitvah poroča zboru o izidu volitev. 
 

28. člen 
 
Občni zbor razpravlja in sklepa o: 
 
- poročilih upravnega in nadzornega odbora; 
- sprejema, dopolnjuje in spreminja Pravila in druge splošne akte društva; 
- sprejema in spreminja pašni kataster in pašni red ter določa katastrske meje društva; 
- sprejema letni finančni in delovni načrt ter zaključni račun društva; 
- obravnava in sklepa o delu upravnega in nadzornega odbora, 
- sklepa o razrešnici predsednika društva, upravnega in nadzornega odbora; 
- voli predsednika društva ter člane upravnega in nadzornega odbora; 
- sklepa o pristopu, oziroma včlanjevanju v čebelarska in druga strokovna združenja v domovini in  
 tujini; 
- sklepa o pritožbah članov na drugi stopnji; 
- voli delegate za Čebelarsko zvezo, 
- sklepa o imenovanju častnih članov društva; 
- sprejema v članstvo tuje državljane. 
 

29. člen 
 
Izredni občni zbor skliče upravni odbor na zahtevo nadzornega odbora ali ene tretjine članov društva, 
če so za to podani upravičeni razlogi. 
Za izredni občni zbor veljajo vsa določila iz teh Pravil, določena za redni občni zbor. Izredni občni zbor 
pa razpravlja in sklepa izključno le o zadevah zaradi katerih je sklican. 
Na rednem in tudi na izrednem občnem zboru se piše zapisnik. V njem morajo biti zajete glavne 
značilnosti razprave, podani predlogi, sprejeti sklepi in rezultati volilnih opravil. 
Zapisnik podpiše zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in dva overovatelja. 
 
 
 
 
 
 



UPRAVNI ODBOR 
 

30. člen 
 
Upravni odbor je izvršilni organ društva. Šteje od 7 - 13 članov. Predsednik društva pa je po funkciji član 
in tudi predsednik upravnega odbora. 
Seje upravnega odbora, ki jih sklicuje predsednik ali od njega pooblaščen član upravnega odbora so 
sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov 
prisotnih članov. 
 

31. člen 
 
Upravni odbor upravlja in vodi društvo med občnima zboroma po sprejetem programu in Pravilih 
društva. 
 
Upravni odbor ima predvsem naslednje obveznosti: 
 
- uresničuje letni delovni in finančni načrt ter druge sklepe občnega zbora, 
- pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta ter zaključnega računa in drugo gradivo za  
 občni zbor; 
- imenuje tajnika in blagajnika društva, 
- imenuje m koordinira delo društvenih komisij in drugih delovnih teles; 
- spremlja problematiko na posameznih ožjih strokovnih področjih; 
- navezuje stike s sosednjimi čebelarskimi društvi in z vsemi za čebelarstvo pomembnimi strokovnimi  
 inštitucijami doma in v tujini; 
- imenuje svoje pooblaščence za sodelovanje v organih in organizacijah v katere se povezuje, 
- sprejema pristop in izstop članov društva ter odloča o izključitvi članov na prvi stopnji; 
- pripravlja in sprejema poslovnik o svojem delu in delu svojih komisij, 
- sklepa o podelitvi priznanj, nagrad in odlikovanj članov društva ter predlaga svoje člane za zunanja  
 priznanja in odlikovanja, 
- vodi finančno in materialno poslovanje društva; 
- sklicuje občni zbor in opravi vse organizacijske priprave (poročila, programe ter drugo gradivo) za  
 zbor, 
- opravlja druge naloge za nemoteno delo društva. 
 
Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik o poteku seje ter o podanih predlogih in sprejetih sklepih. 
Zapisnik podpiše tajnik kot zapisnikar in predsednik. Zapisnik se prebere na naslednji seji in ugotovi kako 
so bili izvršeni sprejeti sklepi iz prejšnje seje. 
 

32. člen 
 
Članu upravnega odbora ali imenovanih komisij in drugih delovnih teles, ki ne opravlja svoje naloge v 
skladu s Pravili, etiko in moralnimi načeli, ki veljajo med čebelarji, upravni odbor odvzame funkcijo in na 
njegovo mesto kooptira drugega člana. 
Enako velja za nadomestitev funkcij če so jih opravljali odseljeni, izključeni ali umrli člani. 
 
NADZORNI ODBOR 
 

33. člen 
 
Nadzorni odbor ima tri člane. Najstarejši član novoizvoljenega nadzornega odbora skliče prvo sejo tega 
odbora, na kateri izmed sebe izvolijo predsednika. 
Nadzorni odbor ima zlasti naslednje dolžnosti: 
 
- spremlja in nadzira materialno poslovanje ter izvrševanje delovnega in finančnega načrta društva; 
- opozarja predsednika, upravni odbor in občni zbor na ugotovljene nepravilnosti o delovanju društva,  
 njegovih članov in organov; 
- če ima za to tehtne razloge, skliče izredni občni zbor, 
- daje občnemu zboru poročilo zaradi česa je bil sklican izredni občni zbor in predlaga morebitne  



 ukrepe za nadaljnjo normalno delo društva; 
- o vseh svojih ugotovitvah poroča na občnem zboru. 
 
 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 
 

34. člen  
 
Finančno in materialno poslovanje društva mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi. 
 

35. člen 
 
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 
 
- s članarino; 
- s prispevki in darili članov, 
- iz dejavnosti društva, 
- z namenskimi dotacijami in darili, 
- iz drugih virov. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.  
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. 
 

36. člen 
 
Društvo vodi o premoženju in finančnem poslovanju knjige, skladno z veljavnimi predpisi in 
knjigovodskimi standardi, ki veljajo za društva. 
Denarna sredstva društva vodi blagajnik. Blagajnik o svojem delu poroča upravnemu odboru in občnemu 
zboru. 
Društvo ima svoj žiro oziroma tekoči račun pri pristojni finančni ustanovi oziroma banki. Finančne in 
materialne listine podpisujeta predsednik ali tajnik in blagajnik društva. 
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno pregleda materialno in finančno poslovanje društva in daje o tem 
pisno poročilo upravnemu odboru in občnemu zboru. 
 
 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

37. člen 
 

Društvo preneha: 
 
- če tako sklene občni zbor z dvotretjinsko večino, 
- če se število članov zmanjša pod 10; 
- če občni zbor z dvotretjinsko večino sklene, da se društvo združi ali pridruži k drugemu društvu, 
- če tako sklene pristojni upravni organ. 
 

38. člen 
 
Če je društvo prenehalo z delom, se po poravnavi vseh obveznosti, prenese vse premoženje društva na 
tisto sorodno društvo, v katero se vključi največje število članov ukinjenega, oziroma razpuščenega 
društva. Če je društvo razpolagalo s proračunskimi sredstvi, se te vrnejo proračunu. 
Sklep o prenehanju društva se najkasneje v 30-ih dneh po sprejetju, vroči upravnemu organu, pri 
katerem je društvo registrirano. 
 
 
 
 
 



VII. KONČNA DOLOČBA 

 
39. člen 

 
Pravila društva je sprejel občni zbor Čebelarskega društva Kočevje. Pravila veljajo in se jih uporablja od 
dneva, ko pristojni upravni organ, z odločbo ugotovi, da so usklajena z zakonom o društvih. 
Ko so sprejeta, oziroma potrjena ta Pravila, prenehajo veljati prejšnja Pravila, sprejeta in potrjena na 
podlagi Zakona o društvih (Ur. list SRS št. 37/74).  


